STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE

CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ

PLAN DE ACȚIUNE COMUNĂ
- 2019 –

În baza Acordului Cadru, încheiat în data de 28.06.2017, la București, Părțile au convenit să ducă la
îndeplinire următoarele:
Nr.
Crt.

1.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII
Ședința Grupului de lucru pentru:
a) . Elaborarea proiectului MANIFESTULUI
PROGRAM
b) analiza, elaborarea propunerilor și transmiterea
la autoritățile competente a amendamentelor
privind legislația și proiectele de acte normative,
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PERIOADA

CINE RĂSPUNDE

Ultima decadă a
lunii ianuarie

Vicepreședinții de
resort

OBS.

cu relevanță pentru interesele comune, aflate în
dezbatere parlamentară;
c). elaborarea propunerilor privind coordonarea și
participarea structurilor asociative Părți la diverse
forme de influenţare a demersului legislativ

2.

3.

Pregătirea, organizarea și participarea în comun cu
Vicepreședinții
ANCMRR
membri din filialele locale și conducerile centrale
Alexandru Ioan Cuza
ale structurilor asociative Părți la următoarele
Conform planificării și ACMRR din SIE
etape ale acțiunii de împădurire coordonată de
organizatorilor
Consiliul Județean Vrancea
Susținerea și participarea în comun la activitățile
aniversare și comemorative ale structurilor
asociative Părți și ale celor de interes național
Conform
(Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Poliției,
calendarelor cu
Ziua Jandarmeriei Române, Ziua Veteranilor de activități aniversare/
Război, Ziua Independenței României, Ziua
comemorative
Rezervistului Militar, Ziua Eroilor, Ziua
Drapelului Național, Ziua Aviației Române și a
Forțelor Aeriene, Ziua Marinei Române, Ziua
Forțelor Terestre, Ziua Pompierului Militar, Ziua
Armatei Române, Ziua Veteranilor, Ziua
Personalului
din
Sistemul
Administrației
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Vicepreședinții pe
domeniile de resort

Penitenciarelor, Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice, Ziua Națională a României etc.)

4.

5.

6.

7.

Înaintarea și susținerea propunerilor și
amendamentelor privind legislația și proiectele de
acte normative, aflate în dezbatere parlamentară,
cu relevanță pentru interesele comune, la
instituțiile competente.

Prima sesiune
parlamentară/ ori de
câte ori este necesar
la conducerile
instituțiilor de
referință
A doua decadă a
lunii iunie

Președinții
structurilor
asociative Părți

Ședința Grupului de lucru pentru analiza modului
Vicepreședinții pe
domeniile de resort
în care s-au concretizat demersurile în domeniul
actelor normative cu relevanță pentru interesele
comune și înaintarea de propuneri în consecință.
Consfătuirea de lucru a președinților structurilor
Ultima decadă a
Președinții
lunii iunie
structurilor
asociative Părți pentru analiza stadiului și
asociative Părți
evaluarea realizării obiectivelor Acordului Cadru,
a activităților din Planul de Acțiune Comună.
Înaintarea și susținerea propunerilor și
A doua sesiune
Președinții
structurilor
amendamentelor privind legislația și proiectele de parlamentară/ ori de
asociative Părți
acte normative, aflate în dezbatere parlamentară cu câte ori este necesar
la conducerile
relevanță pentru interesele comune, la instituțiile
instituțiilor de
competente.
referință
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De coordonat cu
acțiunea de la pct.
1 litera b)

Idem cu pct. 4

8.

9.

Ședința Grupului de Lucru pentru pregătirea
Consfătuirii de Lucru a președinților și elaborarea
proiectului Planului de Acțiune Comună pe anul
2020 pe baza propunerilor prezentate de către
fiecare Parte.
Consfătuirea de lucru a președinților structurilor
asociative Părți pentru analiza stadiului și
evaluarea realizării obiectivelor Acordului Cadru,
a activităților din Planul de Acțiune Comună și
adoptarea acestuia pentru 2020.

Prima jumătate a
lunii decembrie

Vicepreședinții pe
domeniile de resort

Prima jumătate a
lunii decembrie

Președinții
structurilor
asociative Părți

Notă: În funcție de conjunctură și la inițiativa Părților, pot avea loc ședințe extraordinare ale Grupului de lucru și respectiv
Consfătuiri extraordinare ale președinților structurilor asociative. Copii ale prezentului document se vor distribui, prin grija Părților
semnatare, la filialele/sucursalele din teritoriu pentru luare la cunoștință și acțiune în consecință. Pentru anul 2019 președinția Grupului
de Lucru se exercită de către ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza”
Prezentul Plan de Acțiune Comună a fost adoptat și semnat în 9 (nouă) exemplare originale, a 5 (cinci) pagini fiecare, astăzi 13
decembrie 2018, de către președinții structurilor asociative Părți semnatare ale Acordului Cadru, astfel:
A.N.C.M.R.R. din M.Ap.N
A.N.C.M.R.R. din M.A.I.
PREȘEDINTE
PREȘEDINTE
General-locotenent(r)
General (r.) dr.
//Neculai BĂHNĂREANU//
//Ioan HURDUBAIE//
A.C.M.R.R. din S.R.I.
PREȘEDINTE
Colonel (r.)
//Filip TEODORESCU//

A.C.M.R.R. din S.I.E.
PREȘEDINTE
General de brigadă (r.)
//Petru NEGHIU//
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A.C.M.R.R. din S.P.P.
PREȘEDINTE
General de brigadă (r.)
//Vasile-Filip ROTARU//

A.C.M.R.R. din S.T.S.
PREȘEDINTE
General-maior (r.) dr. ing.
//Eugeniu MUȘAT//

A.C.M.R.R. din D.G.I.P.I.
PREȘEDINTE
General-maior (r.)
//Mircea-Constantin TĂNĂSESCU//

A.P. din A.N.P.
PREȘEDINTE INTERIMAR
//Colonel (r.) Cornelia EREMIA//

ADMRR ”Alexandru Ioan Cuza”
PREȘEDINTE
General de brigadă (r)
//Dan NICULESCU//
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